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Molt Honorable Senyor Artur Mas, excel·lentíssima Alcaldessa de Vic Anna Erra, 

il·lustríssim president del Consell Comarcal d’Osona Joan Roca, presidenta del 

Consell Empresarial d’Osona Lourdes Baulenas, presidenta de la delegació 

d’Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona Montserrat Braut, senyor Joan 

Font President d’Ausa Futur, col·laboradors, senyors i senyores, benvinguts tots a 

l’acte d’avui. 

 

En primer lloc, com a president de la Fundació Impulsa, explicaré quina és la visió 

que tenim de la Fundació, quins són els valors que ens mouen i ens seguiran 

movent en els propers anys i comentarem els resultats obtinguts just iniciat 

aquest segon any.  

 

Posteriorment, el senyor Joan Font, argumentarà el perquè de la implicació 

d’AUSA Futur en la Fundació; seguidament, l’excel·lentíssima alcaldessa Anna Erra 

realitzarà les seves aportacions i, finalment, el Molt Honorable Senyor Artur Mas 

tancarà l’acte. 

 

Abans de començar, agrair a Casa Ricart per la cessió d’aquest espai de forma 

desinteressada i felicitar-los per la rehabilitació d’aquesta joia de la ciutat: accions 

com aquesta ajuden a mantenir i a enriquir els valors culturals de Vic.  

 

També agraïm a l’escola d’Hosteleria d’Osona, qui amb els seus estudiants de curs 

han realitzat el refrigeri que se servirà al finalitzar els parlaments.  



 

 

La Fundació Impulsa va néixer ara fa quasi dos anys amb l’objectiu d’ajudar a 

joves de la comarca. Aquesta ha estat la visió que ha marcat la nostra iniciativa 

social, promoguda pel que creiem que encara és un dels impactes més crus de la 

crisi, la preocupant taxa d’atur juvenil.  

 

Si aquesta és la nostra visió, hem definit tres valors que l’envolten i que 

defineixen els nostres passos. El primer, facilitar la inserció laboral a aquells joves 

que vulguin estudiar una Formació Professional. El segon, ser capaços de 

contribuir en la normalització de la Formació Professional i, en particular la FP en 

caràcter dual. I el tercer, motivar a les empreses a que incorporin en el seu ADN 

l’esperit social que ajuda a impulsar iniciatives com la nostra.  

Anem a detallar-los. 

 

Referent al valor d’inserció laboral juvenil, entenem que un jove tindrà més 

possibilitats de trobar feina, en tant en quant tingui més formació i que aquesta 

encaixi en les necessitats del territori. Així doncs, la Fundació ofereix beques 

d’estudi per cursar formacions professionals.  

 

Aquestes beques no tenen un caire només econòmic, sinó que contribueixen a 

que els joves tinguin noves perspectives i punts de vista que l’enriqueixin com a 

persona. En què consisteixen doncs les beques Impulsa?  

 



 

 

Una ajuda econòmica d’entre 60 a 150 euros al mes per estudiar FP. 

En el cas dels instituts públics, les matriculacions tenen un cost reduït, però 

existeix la problemàtica que no tots els estudis estan presents a la comarca. 

Per tant, es generen despeses importants de transport que fan de frontera 

d’accés. En el cas dels centres concertats o privats, a part del transport, les 

matrícules tenen un cost molt superior, que pot partir dels 1.000 euros. 

 

Un ordinador portàtil. La renta mitjana anual per membre familiar dels 

becats és de d’aproximadament  4.000 euros, la renta mitjana per habitant de 

Catalunya és de d’aproximadament 16.000 euros. No és tant obvi doncs que en 

disposin, i és imprescindible avui en dia per realitzar qualsevol estudi. 

 

8 sessions formatives dinàmiques al llarg dels dos anys d’estudi. 

L’objectiu és  potenciar valors necessaris pel dia que s’incorporin al món 

laboral. Treball en equip, comunicació, autoconeixement, etc... 

 

Un mentor. Una persona que el recolzarà durant els seus estudis i que li 

proporcionarà gràcies a la seva valuosa experiència, continguts pràctics del 

món laboral, del seu ofici i també, de les coses que pugin sortir del dia a dia.  

 

Valor social. Els becats han de col·laborar en entitats socials de la comarca 

per retornar d’alguna manera l’ajuda que estan rebent i per adquirint els valors 

de la Fundació.  



 

 

 

Actualment la Fundació Impulsa beca a 35 joves, 16 que estan cursant segon curs 

i 19 que han començat aquest any. D’aquests 70% són nois i 30% són noies, que 

estudien 18 FP diferents des de la branca més tècnica -com per exemple: 

mecanització, instal·lacions elèctriques i automàtiques, manteniment 

electromecànic– a la branca més socials -com auxiliar d’infermeria o emergències 

sanitàries-, passant per altres com activitats comercials, cuina i gastronomia o 

producció agrícola, entre d’altres. 

 

La taxa d’abandonament del primer any és pràcticament nul·la, només hem 

perdut un alumne i un altre ha decidit cursar batxillerat. Esperem mantenir el 

nivell en aquest segon any. Si comparem els nostres resultats amb la taxa 

d’abandonament de FP que és pròxim al 50%, agafa valor el treball de selecció 

que es realitza prèviament per accedir a les beques Fundació Impulsa. 

  



 

 

 

El recolzament i promoció de la FP com a camí d’èxit laboral és el segon valor que 

volem potenciar. La realitat reflexa que la formació professional està 

desacreditada, fet que produeix que se situï en desavantatge vers d’altres 

alternatives formatives. 

 

En els últims anys no s’ha cuidat ni seguit les futures necessitats laborals del 

territori, fins el punt que ens trobem en un mercat laboral buit de professionals 

qualificats i que, fins i tot en alguns casos, no es troba el relleu generacional 

d’oficis. Com a empresaris que som, detectem en primera persona les necessitats, 

i donem fe d’aquesta problemàtica. 

 

Serà necessari el treball de tots per dignificar la Formació Professional. I en 

aquest punt la Fundació Impulsa encetarà un nou repte durant aquest 2017, la 

orientació a les famílies. Creiem que en el moment d’escollir el seu futur els 

alumnes han de valorar la FP com una alternativa més. 

 

Oferirem sessions formatives als pares de com orientar als seus fills, perquè 

disposin de les eines necessàries per saber quin és l’estudi més adequat per a ell. 

I ho farem en dos formats, primer mitjançant sessions obertes, que segons la 

seva acollida repetirem en diferents pobles de la comarca. I segon, oferirem 

sessions d’orientació a aquelles empreses que vulguin donar aquesta ajuda als 

treballadors que tinguin fills en aquesta situació. 



 

 

 

Per altra banda, creiem que el futur de la FP està en la modalitat Dual, aquella 

que els estudis es desenvolupen en combinació entre centre formatiu i empresa. 

D’aquesta forma es mitiga una problemàtica clau, el desencaixament entre les 

necessitats laborals d’un territori i l’oferta formativa de FP que s’ofereix. Veiem 

indispensable doncs que l’empresa tingui un rol més important que l’actual en el 

disseny d’ofertes de la comarca de FP i la seva realització.  

 

Sabem que el camí en FP Dual és llarg però també sabem que és un camí d’èxit. 

Per aquest motiu la Fundació començarà un segon repte. Oferir a aquelles 

empreses que vulguin saber més de FP dual un servei personalitzat de consultes: 

dubtes de com implementar-la, de quins requisits són necessaris, de com 

promoure uns estudis que no es realitzin, etc... 

 

Per assolir els reptes amb èxit de l’orientació a famílies i promoció de la FP Dual, 

comptarem amb la col·laboració de la Fundació Bertelsman, qui ja fa temps va 

detectar aquestes mateixes problemàtiques i disposa ja de coneixement, 

experiència i metodologia. 

 

  



 

 

Comentaré breument unes dades extretes de l’Estudi d’Inserció Laboral dels 

Ensenyaments Professionals del 2015 que són d’interès:  

 

 L’atur en persones que han cursat FP és de 11% en grau mig i del 12,6% 

en grau superior, l’atur català se situava  en 17,4%, quatre punts per sobre.  

 La meitat dels graduats de FP troba feina en menys de 9 mesos després 

d’acabar els estudis. Recordem que l’atur juvenil se situa al 37%. 

 

L’estudi també corrobora, que la vinculació de l’empresa en l’FP mitjançant les 

pràctiques, és el principal mitjà per trobar feina i que incrementa en els cas de la 

FP dual. 

 

Cal dir també que la Fundació ha facilitat 4 llocs de treball temporal en època 

d’estiu i 1 de fix. I només un petit incís, doncs aquí també ens trobem una gran 

adversitat. La tipologia de contractes laborals existents que ofereixen 

bonificacions per incentivar la contractació de joves, tenen uns requisits difícils de 

complir que no encaixen en la realitat. 

 
  



 

 

 

Finalment el tercer i últim valor que treballarem des de la Fundació Impulsa és 

transmetre l’esperit social. Creiem que a més de les obligacions que té una 

empresa en el seu dia a dia, que són moltes, existeix una responsabilitat 

addicional: aportar valor al territori més enllà de la seva pròpia activitat. 

 

Per sort, estem en una comarca on la sensibilitat social és present no només en 

les empreses, sinó en les persones. I prova n’és l’inici d’aquesta Fundació, que en 

poc temps ha estat capaç d’alinear empreses, entitats públiques, entitats 

privades, escoles i famílies cap a un objectiu comú.  

 

I com treballarem des de la Fundació per promoure aquest important valor? doncs 

amb el millor argument que es pot esgrimir, l’exemple. Volem seguir aportant 

desinteressadament els nostres esforços per continuar mobilitzant, any rere any, 

més empreses, més entitats, més famílies i en el fons més persones. 

 

  



 

 

Volem agrair l’esforç realitzat per impulsar la fundació a totes entitats que hem 

involucrat el projecte i en particular a: Consell Comarcal en la tasca de pont amb 

les escoles i participació en el procés de selecció, a Creacció com a catalitzadors 

del projecte de mentoria i a les escoles per d’ajudar-nos a trobar els alumnes que 

s’han guanyat aquestes beques amb el seu treball i esforç.  

 

També al nostra equip intern, a la Maria Martínez ideòloga del sistema de treball 

per donar valor al jove, la Júlia Fabragó coordinadora de projectes i en Ferran 

Camps el responsable de mentoria. 

 

Finalment l’agraïment als nostres patrocinadors que són els que aporten els 

recursos necessaris per poder possible aquest projecte, en especial a Ausafutur i a 

la recent incorporació de CaixaBank.  

 

Us animo a que entre tots i els nous patrocinadors que s’incorporin a partir d’avui, 

que esperem que siguin molts, puguem seguir fent créixer la Fundació Impulsa. 

 

Moltes gràcies, 

 

Carles Cuyàs 

President de la Fundació Impulsa 


